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 چکیده

در سیستم هاي  (Distributed Generation-DG)پیدایش منابع تولیدي کوچک موسوم به تولید پراکنده 

توزیع که می توان آن را نتیجه پیشرفت تکنولوژي و تجدید ساختار در صنعت برق دانست، گزینه هاي 

به قیود مکانی از سوي دیگر با توجه . جدیدي را در طراحی و توسعه ي این سیستم ها فراهم نموده است

بخصوص در مناطق شهري با تراکم باال و نیز محدودیت هاي مالی شرکت ها در احداث پست ها و خطوط 

در فرایند طراحی و توسعه ي شبکه براي شرکت هاي برق جذابیت خاصی  DGتوزیع، بهره گیري از منابع 

  .یافته است

ر شبکه هاي توزیع به انجام رسیده است د DGدر سال هاي اخیر مطالعات متنوعی در خصوص مکان یابی 

روي نقاط شبکه با هدف کاهش تلفات، بهبود  DG که در آن ها مکان و ظرفیت بهینه جهت احداث منابع

را در  DGمطالعات انجام شده مکان یابی و تأثیر . پروفیل ولتاژ و ارتقاء قابلیت اطمینان جستجو می شود

در پست فوق توزیع احداث  DGوقتی  DGعه ي کمی در مورد تأثیر پست هاي توزیع انجام داده اند و مطال

در پست فوق توزیع شبکه واقعی برق منطقه  DGدر این پروژه تأثیر احداث واحدهاي . شود انجام شده است

بر ولتاژ پست ها، تلفات شبکه،  DGاین بررسی شامل بررسی تأثیر . بررسی شده است 97اي زنجان در سال 

انجام شده و   DIgSILENTافزارشبیه سازي در محیط نرم . ها و بارگذاري خطوط می باشدبارگذاري پست 

  . نتایج بیانگر بهبود ولتاژ پست ها، کاهش تلفات شبکه و کاهش بارگذاري پست ها و خطوط می باشد
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      مقدمه -1-1

تولید انرژي  (Economies of Scale)در سیستم هاي بهم پیوسته برق، با توجه به صرفه جویی هاي مقیاس 

      در سالهاي اولیه پیدایش . الکتریکی به صورت مرکزي و توسط نیروگاه هاي بزرگ صورت می گیرد

درصدي در مصرف انرژي الکتریکی  7الی  6عموالً سیستم با رشد ساالنه حدود سیستم هاي بهم پیوسته،  م

مباحثی از قبیل بحران نفتی و مسائل زیست محیطی مشکالت جدیدي را براي  1970در دهه . مواجه بود

و تغییرات اقتصادي، منجر به کاهش  ااین فاکتوره 1980صنعت برق مطرح نمودند، به گونه اي که در دهه 

در همین زمان هزینه انتقال و توزیع انرژي الکتریکی نیز . درصد در سال شدند 3الی  1.6ار به حدود رشد ب

لذا تولید مرکزي توسط نیروگاههاي بزرگ، اغلب به دلیل کاهش رشد بار، . به طرز قابل توجهی افزایش یافت

لوژیکی و قانون گذاري هاي افزایش هزینه انتقال و توزیع، حاد شدن مسائل زیست محیطی و تغییرات تکنو

  .مختلف غیر عملی شدند

در دهه هاي اخیر، تجدید ساختار صنعت برق و همچنین خصوصی سازي این صنعت، مطرح و در برخی 

طی این مدت، به خاطر باال بردن بازده بهره برداري و تشویق سرمایه گذاران، . کشورها اعمال گشته است

لحاظ مدیریت و مالکیت گردیده است، به طوریکه براي ایجاد  صنعت برق دستخوش تغییرات اساسی از

در . فضاي رقابتی مناسب ، بخش هاي مختلف آن از جمله تولید، انتقال وتوزیع از هم مستقل گردیده اند

محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق، متقاعد نمودن بازیگران بازار به سرمایه گذاري در پروژه هاي 

  .ري تولید و انتقال توان آسان نیستچندین میلیارد دال

این تغییر و تحوالت از یک طرف و همان طور که قبالً نیز اشاره شد، عواملی همچون آلودگی محیط زیست، 

مشکالت احداث خطوط انتقال جدید و پیشرفت فناوري در زمینه اقتصادي نمودن ساخت واحدهاي تولیدي 

دي بزرگ از طرف دیگر، باعث افزایش استفاده از واحدهاي در مقیاس کوچک در مقایسه با واحدهاي تولی
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که به طور عمده به شبکه هاي توزیع متصل شده و  DG)(  "تولیدات پراکنده "تولیدي کوچک تحت عنوان 

  .]1-4[نیازي به خطوط انتقال ندارند، گردیده است 

دازه و قابلیت گسترش، انعطاف پذیر اکثر تکنولوژي هاي تولید پراکنده در جنبه هاي متعدد مانند عملکرد، ان

ضمن اینکه استفاده از تولید پراکنده باعث یک عکس العمل قابل انعطاف به مقدار دهی قیمت برق . هستند

  .گردد می

. شبکه هاي توزیع معموالً به صورت شعاعی طراحی می شوند که هیچ ژنراتوري در سمت بار وجود ندارد 

توزیع روي توان جاري شده و شرایط ولتاژ بار و تجهیزات شبکه الکتریکی  بنابراین وجود ژنراتور در شبکه

 .]5[تأثیر می گذارد و این می تواند روي پارامترهاي عملکردي سیستم، تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد 

انرژي الکتریکی تولیدي توسط تولیدات پراکنده در اکثر کشورهاي پیشرفته، تحول عظیمی در سیستم هاي 

تولید و انتقال در موارد فنی، ) Basic(لید وانتقال انرژي بوجود آورده که تمام نیازها و مزایاي پایه تو

  .آکادمیک و بازرگانی را برآورده می کند

از آغازین روزهایی که بشر براي رفع نیاز خود، به انواع مختلف . تولید پراکنده انرژي اصطالح جدیدي نیست

راکنده شکل گرفته است، چرا که این انرژي عمالً در نزدیکی محل مصرف آن تولید انرژي نیاز داشت، تولید پ

با توجه به این که این تولیدات . تولیدات پراکنده به صورت محلی مورد استفاده قرار می گیرند. می شود

النی نزدیک به مراکز مصرف می باشند، نیازي به انتقال انرژي الکتریکی خروجی آن ها در مسافت هاي طو

تر باشد، هزینه تأمین انرژي الکتریکی نیز کاهش مصرف کننده به تولید کننده نزدیکهرچه . وجود ندارد

  .خواهد یافت

این مباحث و مسائل باعث شده است که تولید پراکنده به عنوان یک انتخاب مناسب جهت تولید و 

 .پاسخگویی به افزایش تقاضاي مصرف مطرح گردد
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  پراکنده داتتولی مفهوم -1-2 

در طی دهه هاي اخیر با توسعه سیسـتم هاي قدرت، روش رساندن انرژي الکتریکی به مصرف 

کننده ها به طور کلی به این صورت بوده است که، پس از تولید توان الزم توسط نیروگاه ها، ولتاژ از طریق 

طوط طویل تا نزدیکی مصرف ترانسفورماتورها تا حد مطلوب باال رفته، سپس انرژي الکتریکی از طریق خ

آنگاه پس از یک یا چند مرحله کاهش ولتاژ توسط ترانسفورماتورها، توان به . کننده ها انتقال داده می شود

بنابراین یک سیستم متداول قدرت را می توان شامل سه قسمت تولید، انتقال و . مصرف کننده می رسد

  )).1 - 1(شکل(توزیع دانست 

  
  آرایش متداول سیستم قدرت): 1-1(شکل

 نیروگاه هاي تولید برق، شامل ژنراتورهاي بزرگ و سایر تجهیزات الزم براي تولید : بخش تولید

ساختار تولید را در ...) هسته اي، بخاري، گازي، آبی و(انرژي الکتریکی، از هر تکنولوژي که باشند 

  . سیستم قدرت تشکیل می دهند

 با وجود فواصل زیاد بین بخش تولید و مصرف کننده هاي توان و عدم امکان ذخیره : قالبخش انت

سطح ولتاژ انرژي . انرژي الکتریکی در مقیاس بزرگ، ناگزیر خطوط طویل انتقال استفاده می شوند
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نرژي شبکه انتقال، ا. الکتریکی تولید شده در نیروگاه ها، به وسیله ترانسفورماتورها باال برده می شود

الکتریکی با سطح ولتاژ باال را دریافت کرده و به شبکه توزیع و مصرف کننده هاي بسیار بزرگ که 

طول خطوط انتقال بسته به فاصله بین محل تولید تا محل بار . تعدادشان کم است، تحویل می دهد

ا مقاومت متفاوت هستند و هر چه خطوط طوالنی تر باشند به سطح ولتاژي باالتر و هادي هایی ب

  . کمتر براي کاهش تلفات نیاز است

 در سیستم فوق توزیع توان مورد نیاز از شبکه انتقال ولتاژ باال دریافت شده و در : بخش فوق توزیع

سطح ولتاژي پایین تر در سراسر شبکه فوق توزیع منتقل می شود و  در پستهاي فوق توزیع به 

 . شودسیستم توزیع با ولتاژ پایین تحویل داده می 

 در سیستم توزیع توان تحویلی از پست هاي فوق توزیع به مصرف کننده ها با ولتاژ : بخش توزیع

  . پایین تحویل داده می شود

در اینجا می توانیم نمونه اي از سطح بندي . تعریف سطوح ولتاژ در کشورهاي مختلف، متفاوت است

 .]6[م ببینی) 1- 1(ولتاژ را در کشور ایران و  فرانسه در جدول 

  

  سطوح استاندارد ولتاژ در فرانسه و ایران: )1- 1(جدول 

  سطوح استاندارد ولتاژ  

  فرانسه  ایران

230kv - 400kv 225kv  سیستم انتقال  -  400kv 

 132kv - 63kv 63kv - 90kv  سیستم فوق توزیع

 - 33kv - 20kv  سیستم توزیع فشار متوسط

6.3kv 

5.5kv - 10kv - 

15kv - 20kv - 33kv 

 220v - 400v 230v - 400v  سیستم توزیع فشار ضعیف
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آنچه ذکر شد ساختار مرسوم سیستم هاي قدرت می باشد که از زمان ظهور شبکه هاي بزرگ 

اما در سال هاي اخیر همگام با گسترش تولیدات صنعتی و . انتقال انرژي الکتریکی تا کنون ادامه داشته است

        مچنین افزایش سرمایه گذاري بر روي منابع تولید انرژي توسعه خصوصی سازي صنعت برق و ه

تجدید پذیر، تمایل به تولید انرژي الکتریکی در محل مصرف کننده زیاد شده است به گونه اي که امروزه در 

هاي مختلف به شبکه توزیع  - بسیاري از کشورهاي صنعتی نیروگاه هایی با ظرفیت هاي متفاوت و تکنولوژي

  این اتصال، آرایش جدیدي ازسیستم قدرت را معرفی. ه اندمتصل شد

در این ساختار به واحدهاي تولیدي متصل به . شماي کلی آن دیده می شود) 2-1(می کند که در شکل

  . اطالق می شود  DGسیستم توزیع، تولید توزیع شده یا 

  

  
  DGت پس از پیدایش ساختار جدید سیستم هاي قدر): 2-1(شکل

  

یکی از » Embedded Generatin«براي اشاره به این نوع از تولید برق عبارات متفاوتی به کار رفته است که 

به این معنا است که تجهیزات  EGبوده و » جا سازي شده«درلغت به معناي » Embedded«. آنها است



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



  مقایسه نتایج و نتیجه گیري:  پنجمفصل 
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  يریگ هجیتن  -5-1

استفاده از مولد هاي کوچک براي تولید برق بعد از ایجاد نیروگاههاي بزرگ رنگ باخت اما با پیشرفت 

تکنولوژي هاي تولید برق در مقیاس کوچک وایجاد تجدید ساختار در صنعت برق و مسائل زیست محیطی، 

  .شدن مجدد این مولد ها در صنعت تولید برق شده است باعث مطرح

در سیستم هاي  (Distributed Generation-DG)پیدایش منابع تولیدي کوچک موسوم به تولید پراکنده 

توزیع که می توان آن را نتیجه پیشرفت تکنولوژي و تجدید ساختار در صنعت برق دانست، گزینه هاي 

از سوي دیگر با توجه به قیود مکانی . ین سیستم ها فراهم نموده استجدیدي را در طراحی و توسعه ي ا

بخصوص در مناطق شهري با تراکم باال و نیز محدودیت هاي مالی شرکت ها در احداث پست ها و خطوط 

در فرایند طراحی و توسعه ي شبکه براي شرکت هاي برق جذابیت خاصی  DGتوزیع، بهره گیري از منابع 

  .یافته است

برخی مشکالت مانند هزینه باالي تکنولوژي هاي تولید پراکنده، عدم وجود زیر ساخت ها و  وجود

استانداردهاي الزم مانع از گسترش تولید پراکنده در کشور شده است، اما با توجه به مزایاي تولید پراکنده و 

هاي سنگین اقتصادي اهمیت تغییر ساختار صنعت برق براي همگام شدن با نیازهاي روز و همچنین هزینه 

برق رسانی به نواحی دور دست و مصارف پراکنده و مشکالت فراوان در نگهداري شبکه هاي طوالنی انتقال و 

از . توزیع، تولید پراکنده به عنوان یک مکمل مناسب، انتخاب خوبی براي توسعه منابع انرژي در آینده است

ده، شناخت پتانسیل هاي موجود، جایابی بهینه این منابع و اینرو تحقیق گسترده تر درباره منابع تولید پراکن

  . نوآوري و توسعه تکنولوژیکی براي اقتصادي تر کردن آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است

در شبکه هاي توزیع به انجام رسیده است  DGدر سال هاي اخیر مطالعات متنوعی در خصوص مکان یابی 

روي نقاط شبکه با هدف کاهش تلفات، بهبود DGکه در آن ها مکان و ظرفیت بهینه جهت احداث منابع

را در  DGمطالعات انجام شده مکان یابی و تأثیر . پروفیل ولتاژ و ارتقاء قابلیت اطمینان جستجو می شود
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در پست فوق توزیع احداث  DGوقتی  DGعه ي کمی در مورد تأثیر پست هاي توزیع انجام داده اند و مطال

  .شود انجام شده است

 حفظ و شبکه ولتاژ پروفیل بهبود شبکه توزیع، در DGواحدهاي  از برداري بهره جانبی اهداف از یکی

 در الکتریسیته یافتن جریان .است استاندارد و مطلوب محدودة در کننده مصرف ولتاژ ترمینال تر مطمئن

 از توان بخشی تأمین و شبکه به توان تزریق با پراکنده تولید سیستم و شود می ولتاژ افت باعث خطوط

 بهبود و شبکه ولتاژ اصالح باعث دهدکه می را کاهش خطوط در جاري جریان کننده، مصرف راکتیو و اکتیو

  .توان دریافتی می شود

 جریان به خط  در شده تلف توان مقدار .خطوط است در توان تلفات از کاستنDG   در نهفته دیگر ویژگی

 کاهش به دو هر جریان کاهش مقاومت یا بنابراین .دارد بستگی انرژي انتقال خط و مقاومت شده جاري

 جریان کنندگان مصرف نیاز از بخشی تأمین و شبکه به توان تزریق با DG واحدهاي.شود می منجر تلفات

  . دهد می کاهش را خطوط از عبوري

 97در پست فوق توزیع شبکه واقعی برق منطقه اي زنجان در سال  DGدر این پروژه تأثیر احداث واحدهاي 

بر ولتاژ پست ها، تلفات شبکه، بارگذاري پست ها و  DGاین بررسی شامل بررسی تأثیر . بررسی شده است

  .است انجام شده  DIgSILENTافزارشبیه سازي در محیط نرم . بارگذاري خطوط می باشد

محاسبه   DGابتدا پخش بار براي شبکه مورد مطالعه اجرا شده و تلفات شبکه فوق توزیع را با و بدون حضور 

تلفات شبکه فوق توزیع از مقدار  DGمشاهده می شود که با نصب ) 1- 5(با توجه به نمودار . می کنیم

  .کاهش یافته است% 14.41کیلووات می رسد که حدوداً   25.36کیلووات به  29.63
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  DGتلفات شبکه فوق توزیع با و بدون حضور ): 1- 5(نمودار 

 

عنوان پست به  5الی  4 اًحیجرتزنجان وزیع شبکه برق منطقه اي فوق تو خطوط  پست ها دایدزابا توجه به 

  .در نمودار مقایسه شده استنمونه 

با حضور همانطور که مشاهده می شود . ارائه شده است) 2-5(در نمودار  DGبا و بدون حضور  پروفیل ولتاژ

DG  بهبود پیدا کرده و نسبتاً حول  پروفیل ولتاژ به میزان قابل توجهیpu1 خطی شده است. 

  

  
  DGبا و بدون حضور ولتاژ پست هاي فوق توزیع ): 2- 5(نمودار 
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مشاهده می شود که با . ارائه شده است) 3- 5(در نمودار  DGبارگذاري خطوط فوق توزیع با و بدون حضور 

  .بارگذاری خطوط  بھ مقدار قابل توجھی کاھش یافتھ است DGحضور 

  

 
  DGبارگذاري خطوط فوق توزیع با و بدون حضور ): 3- 5(نمودار 

  

مشاهده می شود . ارائه شده است) 4-5(در نمودار  DGبارگذاري پستهاي فوق توزیع با و بدون حضور 

  .بطور چشمگیري کاهش یافته است DGبارگذاري پستها با حضور 

  
 DGبارگذاري پستهاي فوق توزیع با و بدون حضور ): 4- 5(نمودار 
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نتایج شبیه سازي نشان داد که استفاده از واحدهاي تولید پراکنده در شبکه برق منطقه اي زنجان باعث 

 .شود می آزاد توجهی قابل مقدار به خطوط ظرفیت و همچنین .کاهش قابل توجه در تلفات توان خواهد شد

 نظر از نیز و اطمینان قابلیت مهم پارامترهاي از یکی عنوان به را سیستم بارگذاري قابلیت خود این که

از اینرو هزینه هاي سرمایه گذاري جدید را که هم سنگین تر و هم داراي دوره .برد می باال شبکه پایداري

  .هستند، به تعویق می اندازد DGطوالنی تري نسبت به نصب 
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